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: چكيده

و جايگزيني آن با حزب ويگ، دو حزب 1854خواه در سال گيري حزب جمهوريبا شكل

و جمهوري خواه دو حزب حاكم بر صحنه سياسي آمريكا شدند طوري كه تاكنون همواره دموكرات

مق. انديكي از اين دو حزب پيروز انتخابات رياست جمهوري بوده اله با در نظر گرفتن انتخابات اين

رياست جمهوري آمريكا در پي يافتن پاسخ به اين پرسش است كه چرا نظام دو حزبي در آمريكا 

مي. تا كنون پايدار مانده است دهد كه خود نظام بررسي ساختار سيستم انتخاباتي آمريكا نشان

ا. كندانتخاباتي حضور احزاب سوم را بسيار دشوار مي ين موانع ديگري از قبيل كمبود عالوه بر

و روان  شناختي، منابع مالي، عدم دسترسي به برگه رأي در همه اياالت، موانع فرهنگي

آنپذيري دو حزب اصلي در جذب ايدهانعطاف و تالش حداكثري ها براي هاي احزاب سوم مهم

و پايداري نظام دو حزبي شده است در اين ميان ناديده گرفتن. حفظ انحصار خود نيز سبب تقويت

آنو يا نگرش منفي رسانه و عدم حمايت نخبگان از ها نيز سبب غير مهم جلوه ها به احزاب سوم

و به حاشيه راندن آن .ها شده استدادن احزاب سوم

: واژگان كليدي

ياياالت متحده آمريكا، نظام دو حزبي، انتخابات رياست جمهوري، احزاب سوم، موانع پيروز
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 مقدمه
حتي. اياالت متحده آمريكا عليرغم ادعاي آزادي، در عمل داراي يك نظام دو حزبي است

به طور سنتي دو حزب اصلي دارند، ديگر احزاب در  و آلمان كه در كشورهايي مانند بريتانيا

به. صحنه سياسي مخصوصاً در انتخابات فعال هستند اما در آمريكا سيستم انتخاباتي خود

ميعنو و شانس موفقيت احزاب سوم را در انتخابات ان نگهدار نظام دو حزبي عمل كند

و. كندمخصوصاً انتخابات رياست جمهوري كم مي از اواسط قرن نوزدهم، دو حزب دموكرات

و يكي از اين دو حزب در تمام انتخابات رياست جمهوري خواه بر صحنه سياسي حاكم بوده

. اندن پيروز شده تا كنو1854جمهوري از سال 

كه انحصار دو حزب و سعي داشتند به وجود آمدند احزاب سوم از اوايل قرن نوزدهم

و مستقل موفق به پيروزي در انتخابات. اصلي را به چالش بكشند اگرچه كانديداي حزب سوم

آننشده و يا ايدهها در نتيجه انتخابات مؤثر بودهاند اما در برخي موارد  بر هاي آناناند

اما چرا تاكنون نظام.هاي اتخاذ شده توسط دو حزب اصلي تأثير زيادي گذاشته استسياست

و احزاب ديگر در صحنه سياسي مطرح نيستند؟ فرضيه اين  دو حزبي در آمريكا حفظ شده

كه علت عدم موفقيت احزاب سوم وجود موانع ساختاري، موانع حقوقي، موانع  مقاله اين است

و مو در اين ميان انعطاف پذيري دو حزب اصلي در جذب. انع فرهنگي استاقتصادي،

و تالش آن ميحداكثري آراي مردم شود احزاب سوم در ها براي حفظ انحصار خود سبب

و شانس موفقيت كمتري داشته باشند بر. حاشيه قرار بگيرند بخش بعد به طور گذرا مروري

و  سپس علل عدم موفقيت احزاب سوم بررسي مهمترين احزاب سوم در تاريخ آمريكا دارد

. خواهد شد

در گذر تاريخ آمريكا  مهمترين احزاب سوم
چه از سال و جمهوري1854اگر خواه در انتخابات همواره يكي از دو حزب دموكرات

و نامزدهاي مستقل از حمايت قابل رياست جمهوري پيروز شده اند، اما برخي احزاب سوم

و يا برنامهتوجهي برخوردار بو هاي اتخاذ شده توسط دو حزب اصلي هاي آنان بر سياستدند

كه حزب. ظهور كرد19اولين حزب مهم سوم در دهه دوم قرن. تأثير گذاشته است اين حزب

و در سال (Ani-Masonic Party)هاضد فراماسيون  1828 نام داشت از غرب نيويورك برخاست

ويل اين حزب مقابله با سازمانهدف از تشك. در نيويورك تاسيس شد  هاي فراماسيوني

آآئين در1831ها در سال حزب ضد فراماسيون.(Zinman, 2007, p. 9)ها بودنهاي مخفيانه

و در انتخابات كنگره در سال و پنسيلوانيا به پيروزي رسيد 1832انتخابات فرمانداري ورمنت

شد كرسي در مجلس نمايندگا25موفق به اخذ كانديداي رياست جمهوري اين حزب نيز.ن
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و چندين رأي از شوراي انتخاباتي1832در سال  هشت درصد آراي عمومي را كسب كرد

(Electoral College)و حزب ضد فراماسيون. دريافت كرد ها بيشتر در انتخابات ايالتي موفق بود

ضد. (White & Shea, 2004, p. 326)به بعد رو به افول گذاشت1836از سال   حزب

وفراماسيون كه همايش رسمي نمايندگان حزب را در بالتيمور برگزار كرد  ها اولين حزبي بود

و برنامه حزب را معرفي كرد دو. در آن كانديداي رياست جمهوري خود را برگزيد بعد از آن

 . (Zinman, 2007, p. 9)حزب اصلي از اين مدل پيروي كردند 

كه در  (Free-Soil Party)به وجود آمد حزب سرزمين آزاد19 اواسط قرن حزب ديگري
درو دموكرات كه ضد گسترش بردهاين حزب متشكل بود از اعضاي حزب ويگ. بود داري

و همچنين حاميان حزب طرفدار الغاي بردگي به نام ايالت هاي تازه ملحق شده به آمريكا بودند

 كانديداي رياست جمهوري اين حزب، مارتين 1848در سال.(Liberty Party)حزب آزادي 

به10، توانست (Martin Buren)بورن دست آوردن رأيي درصد آراي عمومي را كسب كند بدون

و در انتخابات كنگره اين حزب  به12از شوراي انتخاباتي بعد از سال. دست آورد كرسي

شد1848 به تدريج منحل . اين حزب

از در مقابله با موج مهاجرت1854 در سال (Know-Nothing Party)حزب نو ناتينگ ها

كه در دهه  و آلمان شد1840ايرلند  1855 تا پايان1854از سال. صورت گرفته بود تشكيل

و100اين حزب صاحب  فرماندار نيز از اين حزب انتخاب شدند8 كرسي در كنگره شد

(Nemeth, 2007a, p. 195) . داري اين حزب را به دو جناح رش برده مسئله گست1856در سال

و نامزد نوناتينگ و جنوبي تقسيم كرد هاي جنوبي در انتخابات رياست جمهوري سال شمالي

به اخذ 1856 و21 موفق مر8 درصد آراي عمومي .شديلند رأي شوراي انتخاباتي از ايالت

.بعد از آن حزب نوناتينگ منحل شد

بكبه وجود آمد حزب گرين1870 آمريكا در دهه حزب ديگري كه بعد از جنگ داخلي

(Greenback Party) و اين حزب در نتيجه ناآرامي. بود هاي كشاورزان در اثر ركود اقتصادي

و  و معتقد بود براي بهبود وضع كشاورزان به وجود آمد كاهش قيمت محصوالت كشاورزي

به ميزان كافي در گردش باشد   در انتخابات كنگره.(Fehler, 2007, p. 166)كارگران بايد پول

و در انتخابات رياست جمهوري سال14 اين حزب1878سال  كرسي را از آن خود كرد

 درصد آراي عمومي را كسب4نامزد اين حزب (James Weaver) جنرال جيمز ويور 1880

حاين حزب در انتخابات محلي موفق. كرد زب تر بود ولي با بهبودي وضع اقتصادي كم كم

به انحالل گذاشتگرين و رو . بك محبوبيت خود را از دست داد

و افزايش رقابت 1890در اوايل دهه  بحران كشاورزي ديگري در نتيجه توليد بيش از حد

به وجود آمد بك به حزب هاي حزب گرينمانده باقي(White & Shea, 2004, p. 329).جهاني
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ح(Populist Party)جديد پاپيوليست اين حزب نيز. ملحق شدند(People’s Party)زب مردم يا

و كارگران در مقابل سرمايه و از كشاورزان و يك حزب معترض اقتصادي بود داران بانكي

و 1892جنرال ويور در انتخابات. كردصنعتي حمايت مي  درصد آراي8 نامزد اين حزب شد

و به22عمومي چه اين حزب در سال (Bryce, 1996).دست آورد رأي شوراي انتخاباتي را  اگر

و در انتخابات ايالتي موفق بود ولي در انتخابات قوي1894 كه1896تر شد  نامزد اين حزب

در. نامزد حزب دموكرات نيز بود باخت بعد از آن حزب پاپيوليست به يك بازيگر غير مهم

و رو به انحالل رفت از. انتخابات تبديل شد هاي اين حزب بعداً طرحبا اين وجود بسياري

و جمهوري و پاپيوليستتوسط دو حزب دموكرات به اجرا درآمدند ها آغازگران جنبش خواه

و حكومت آمريكا شد، بودند  كه سبب تغييرات زيادي در جامعه ,Morrell, 2007)اصالحات p. 

271). 
و نامزدهاي مستقل تالش كردند كه سيستم20در قرن  دو حزبي نيز تعدادي احزاب سوم

به چالش بكشند ،1912هاي سال(Progressive Parties)اين احزاب شامل احزاب پيشرو. را

 American)و حزب مستقل آمريكا (George Wallace)، جورج والس1948و 1924
Independent Party) حزب حقوق اياالت ،(States’ Rights Party)،جان اندرسون 

(John Anderson) راس پرو ،(Ross Perot) حزب اصالحات ،(Reform Party) و حزب سبز

(Green Party)شوند مي.

و محافظه كاران سنتي در در اثر اختالف بين اصالح)1912(حزب پيشروي  طلبان پيشرو

به وجود آمدحزب جمهوري ر. خواه كه نتوانسته بود نامزد حزب تئودور  وزولت

اجمهوري و حزب پيشرو را تشكيل داد خواه شود  ,White & Shea).ز اين حزب خارج شد
2004, p. 332) و با كسب 1912 در انتخابات و27 روزولت نامزد حزب پيشرو شد  درصد آرا

كه نامزد. رأي شوراي انتخاباتي در جايگاه دوم ايستاد88 اين اولين بار در تاريخ آمريكا بود

و تقريباً 1914 سال اما در انتخابات.حزب سوم در جايگاه دوم ايستاد  اين حزب موفق نبود

به جناح محافظه. تمام نامزدهايش شكست خوردند و برگشت او به با تمايل روزولت كاران

 .Nemeth, 2007b, p) عمالً حزب پيشرو از بين رفت 1916خواه در انتخابات حزب جمهوري
ور بر شركتهاي اين حزب نظارت بيشتاز جمله برنامه. (35 به زنان، ها، دادن حق رأي

. انتخاب سناتورها توسط مردم بود

به طور كامل از بين نرفت اگر چه حزب پيشروي روزولت منحل شد اما جنبش پيشرو

كه موج پاپيوليستي قوي بودمخصوصاً در ايالت  1924دومين نمود حزب پيشرو در سال. هاي

بربرنامه. بود  بود با اين تفاوت كه حزب1912 هاي حزب پيشروينامههاي اين حزب مانند

از1924 طلبان شهري از طبقه متوسط بود ولي حزب پيشروي پيشروي روزولت شامل اصالح

و كارگران تشكيل شده بود نامزد اين حزب در انتخابات . (Powers, 2010, p. 606)كشاورزان
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و سوسياليست كشاورزان،.د بو(Robert La Follette) رابرت لَفولت1924سال از كارگران ها

به كسب  و او موفق و17لفولت حمايت كردند  راي شوراي انتخابي13 درصد آراي عمومي

شد) 1924( حزب پيشروي1925با مرگ لفولت در سال. شد . نيز منحل

از درون حزب)1948( سومين موج جنبش پيشرو در قالب حزب پيشروي1948در سال

شددموكرات  كه معاون فرانكلين روزولت از سال (Henry Wallace)هنري والس. منشعب

از1945 تا 1941 و در كابينه ترومن نيز خدمت كرده بود بعد از بركناري از كابينه ترومن  بود

و با گروهي از چپ  حزب 1946 در سال هاي حزب دموكراتحزب دموكرات نيز خارج شد

,White & Shea) را تشكيل داد (Progressive Citizens of America)شهروندان پيشروي آمريكا
2004, p. 332) . و و تشكيل ناتو بود والس مخالف سياست بازداري ترومن در جنگ سرد

در. (Harvey, 2007, p. 390) بود"غير فعال بودن ترومن در زمينه حقوق مدني"همچنين منتقد 

هاي اين حزب كنترل از جمله برنامه. رو بود والس نامزد حزب پيش1948انتخابات سال 

و بيمه خدمات درماني ملي بود اما كانون توجه اين حزب سياست خارجي بودقيمت والس. ها

به كسب فقط  و هيچ رأيي از شوراي انتخاباتي دريافت2موفق  درصد از آراي عمومي شد

. (White & Shea, 2004, p. 334)نكرد

به رهبري هنري والس از حزب دموكرات، در جواليچپچندي بعد از جدا شدن ها

به رهبري استورم ترموند 1948 و فعاالن جنوبي  (Strom Thurmond) گروهي از فرمانداران

به ترك حزب دموكرات گرفتند  مسئله حقوق مدني.فرماندار ايالت كاروليناي جنوبي تصميم

و نماينده به دو جناح تقسيم كرد كه منتقد برنامهحزب دموكرات را هاي حقوق هاي جنوبي

در. خارج شدند1948مدني ترومن بودند از همايش حزب دموكرات در سال  اين نمايندگان

و حزب حقوق اياالت  استورم. را تشكيل دادند (State’s Rights Party)آالباما گرد هم آمدند

و 1948ترموند نامزد اين حزب در انتخابات  و درصد آرا4/2 بود  رأي از پنج38ي عمومي

1948حزب حقوق اياالت بعد از انتخابات. ايالت جنوبي در شوراي انتخاباتي كسب كرد

. منحل شد

 فرماندار آالباما از حزب دموكرات خارج (George Wallace) جورج والس1968در سال

و حزب خود را تشكيل داد به عنوان (American Independent Party)حزب مستقل آمريكا. شد

شد1968سازمان شخصي والس در سال حزب مستقل . (White & Shea, 2004, p. 335) تأسيس

جورج والس يكي. (Bowman, 2010, p. 195) آمريكا خط مشي حزب حقوق اياالت را احيا كرد

و در انتخابات  و تاب جداسازي نژادي بود  درصد آراي5/13، 1968از طرفداران پر تب

و حزب مستقل آمريكا. رأي شوراي انتخاباتي از پنج ايالت جنوبي را دريافت كرد46عمومي

 نامزد 1972در انتخابات سال. تغيير نام داد  (American Party)به حزب آمريكا1969در سال 
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به5/1اين حزب شد درصد رأي به تدريج منحل و اين حزب  .Bowman, 2010, p)دست آورد

195).

 درصد91/18به عنوان كانديداي مستقل 1992كه در انتخابات سال (Ross Perot)راس پرو

در سال. را تشكيل داد(Reform Party) حزب اصالحات1995دست آورده بود در سال رأي به

و حدود 1996 به8 پرو نامزد اين حزب در انتخابات شد . دست آورد درصد آراي عمومي را

به فعاليت خود ادامه دادات ايالتحزب اصالحات با تمركز بر انتخاب نامزد حزب اصالحات. ها

و سال 2000در سال  به دست آورد  آغاز افول اين 2000 كمتر از يك درصد آراي عمومي را

. (White & Shea, 2004, p.336)حزب بود

به عنوان آخرين حزب سوم مهم در سال شد1991حزب سبز 1996در سال. تشكيل

كه او از ليبراليسم نيو ديل ها برخي دموكرات و معتقد بودند  New)از كلينتون ناراضي شدند
Deal liberalism) اين حزب دوري كرده است (White & Shea, 2004, p. 336) .حزب سبز با

 Ralph)رالف نادر. درك اين فضا سعي كرد كه اين تمايالت را به سوي خود جذب كند
Nader) يك كانديد اين حزب شد ولي او و كمتر از عمالً مبارزه جدي انتخاباتي انجام نداد

به دست آورد و 2000در انتخابات سال. درصد آراء را 74/2 او مجدداً نامزد حزب سبز شد

به خود اختصاص داد چه نادر در سال. درصد آراي عمومي را به2000اگر دست آراي بيشتري

 ,Celep, 2007)اً ضعيف باقي مانده است آورد ولي از آن زمان حزب سبز يك حزب سوم نسبت
p. 167) . 

 جان اندرسون1980در سال. در كنار احزاب سوم، دو نامزد مستقل نيز قابل توجه هستند

به عنوان كانديد مستقل در انتخابات خواهان كنارهاز انتخابات مقدماتي جمهوري و گيري كرد

و سياست كارانه هاي اقتصادي محافظهاو سياست. شركت كرد داشت ولي در مسائل اجتماعي

1980 درصد آراء را در انتخابات61/6 اندرسون (Olson, 2007, p. 240).خارجي ليبرال بود 

. كسب كرد

1912راس پرو دومين كانديد مستقل در قرن بيستم بود كه بعد از روزولت در سال

، ميلياردر. ترين نامزد خارج از دو حزب اصلي بودموفق  تگزاسي با تأكيد بر اهميت توازن پرو

و اصالحات در منابع مالي كمپين انتخاباتي در انتخابات سال  White) شركت كرد1992بودجه

& Shea, 2004, p. 335) . و60پرو در اين انتخابات  ميليون دالر از ثروت خود را هزينه كرد

. درصد آراي عمومي را كسب كرد19حدود

سر راه اح  زاب سومموانع بر
كه موفقيت احزاب سوم را با مشكل مواجه مي :كنند به شرح زير استموانع مختلفي
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 موانع ساختاري.1
و ساختار سيستم عدم وجود حزب سوم با دوام در اياالت متحده بيشتر به دليل نوع

و سيستم انتخاباتي  -winner)"همه آرا براي برنده"انتخاباتي يعني وجود شوراي انتخاباتي

take-all)اين عامل سبب شده است كه مردم از رأي دادن. در همه اياالت بجز دو ايالت است

و همچنين نامزدهاي مهم انگيزه خود براي پيوستن به احزاب  به احزاب سوم خودداري كنند

: موانع ساختاري به شرح زير است(Hirano & Snyder, 2007).سوم را از دست بدهند 

تيباشوراي انتخا•

ميس رقابت براي رياست جمهوري. كنديستم شوراي انتخاباتي نظام دو حزبي را تقويت

و منطقه كلمبيا تشكيل شده است و يك انتخابات جدا در هر ايالت اين. در واقع از پنجاه

ميِن انتخابات در تمام ايالت به جز دو ايالت  از سيستم همه (Nebraska)و نبراسكا (Maine)ها

ب ميآرا براي نه بنابراين. كندرنده تبعيت و اگر يك كانديدا اكثريت نسبي آراي يك ايالت

ضرورتاً اكثريت آرا را كسب كند، تمام آراي آن ايالت در شوراي انتخاباتي كه برابر با تعداد 

و سوم. (Bryce, 1996)نمايندگان هر ايالت در كنگره است نصيب او خواهد شد  كانديداي دوم

اين سيستم.ي كمتري دارند هيچ رأيي از شوراي انتخاباتي دريافت نخواهند كردكه آراي مردم

كه آن ها شانس كمتري براي بردن آراي شوراي انتخاباتي را به ضرر احزاب سوم است چرا

به ترتيب. دارند و راس پرو كل19و7براي مثال جان اندرسون  درصد آراي عمومي را در

 شوراي انتخاباتي دريافت نكردند چرا كه در هيچ ايالتي اكثريت كسب كردند ولي هيچ رأيي از

. دست نياوردندنسبي آرا را به

براي آنكه شخصي پيروز انتخابات رياست جمهوري شود بايد اكثريت آرا شوراي

مي. رأي را كسب كند270انتخاباتي يعني  شود كه رأي دهندگان تحت فشار اين سيستم سبب

و در جم  شرط.(Grant, 2004, p. 195)ع طرفداران دو كانديداي اصلي ادغام شوند قرار گرفته

مي270دست آوردن به كه كانديداي حزب سوم براي اينكه بتواند رأي همچنين سبب شود

به ناچار به حزب اصلي ملحق شود چرا كه او شانس كمتري در به دست پيروز انتخابات شود

در صورتي كه . (Bibby & Schaffner, 2008, p. 43) را دارد آوردن اكثريت آراي شوراي انتخاباتي

در يك انتخابات رقيب سوم قوي وجود داشته باشد، احتمال اينكه هيچ كدام از كانديدها 

مياكثريت آراي شوراي انتخاباتي را به را. شوددست نياورند بيشتر اگر هيچ كس اكثريت آرا

اين اتفاق خوشايندي . (Grant, 2004, p. 195)اهد كرد نبرد مجلس نمايندگان برنده را اعالم خو

آبراي آمريكايي و كه تعيين برنده انتخابات به دست مجلسنها نيست ها دوست ندارند

آن. نمايندگان بيفتد ميبنابراين . دهند كه يكي از دو كانديد اصلي را انتخاب كنندها ترجيح
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ميعالوه بر موانعي كه شوراي انتخاباتي براي و كانديداي مستقل ايجاد كند، احزاب سوم

ميماهيت قوه مجريه تك در اين سيستم بر خالف. كند حزبي سيستم دو حزبي را تقويت

 توانند كنترل دولت را در دست بگيرندهاي بيشتر از يك حزب نمياي ائتالفسيستم كابينه
.(Grant, 2004, p. 195) شود در حالي احزاب تقسيم نميقدرت اجرايي در اياالت متحده بين

مياي دولتكه در سيستم كابينه  بنابراين قوه  (Bryce, 1996, p. 32).گيردهاي ائتالفي شكل

و از سيستم دو حزبي محافظت مي . كندمجريه تك حزبي نيز به سود دو حزب اصلي است

 انتخابات مقدماتي•

س در انتخابات. وم انتخابات مقدماتي استيكي ديگر از موانع ساختاري بر سر راه احزاب

ميمقدماتي، رأي كه با عنوان اين حزب به رقابت پردازد را دهندگان به يك حزب نامزدي

 (Leon Epstein) بر اساس نظر ليون اپستين (Beck & Hershey, 2001, p. 171).كنندانتخاب مي

و جمهور به ادامه تسلط دو حزب دموكرات مييانتخابات مقدماتي انتخابات. كندخواه كمك

كند تا براي نامزدي يكي از دو حزب غالب تالش مقدماتي فرصتي را براي مخالفان فراهم مي

و در نتيجه از تشكيل حزب سوم خودداري كنند   .Beck & Hershey, 2001, p)و رقابت كنند
م. (36 لي دارند، كساني از آنجايي كه نامزدهاي حزب سوم شانس پيروزي كمتري در انتخابات

ميكه مي به چالش بكشند تشويق و رهبري احزاب اصلي را كه از خواهند سازماندهي شوند

به نهادينه شدن تسلط سياسي دموكرات. هاي درون حزبي اقدام كنندطريق راه و اين مسئله ها

تخابات عالوه بر اين ان. (Bibby & Schaffner, 2008, p. 163)خواهان كمك كرده است جمهوري

به رقابتمقدماتي سبب تضعيف احزاب غير اصلي مي هاي درون شود چرا كه توجه مردم را

به سمت انتخابات مقدماتي دو حزب در واقع رأي. كنددو حزب اصلي متمركز مي دهندگان

آناصلي كاناليزه مي كه در واقع انتخابات در ميجا تصميمشوند چرا  & Bibby)شودگيري
Schaffner, 2008, p. 139) .

 موانع حقوقي.2
كه احزاب سوم را محدود مي ها در رابطه با كنند از طريق قوانين ايالتموانع حقوقي

مي به وجود آن. آيددسترسي به برگه رأي كه نام كانديداي به طور بر خالف دو حزب اصلي ها

براي دسترسي به برگه اتوماتيك در برگه رأي تمام اياالت وجود دارد، احزاب غير اصلي بايد 

و كانديدها قوانين ايالت. رأي در هر ايالت اقدام كنند ها در رابطه با انتخابات متفاوت است

به برگه رأي دسترسي داشته باشند   ,Grant)بايد پيش نيازهاي هر ايالت را برآورده سازند تا

2004, p. 195) .اس و بيش از پنجاه تعريف بازيگران سياسي قانوني در هر ايالت متفاوت ت

به برگه رأي وجود دارد و منطقه. تعريف مجزا از حزب سياسي به منظور دسترسي هر ايالت
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كلمبيا قوانين مجزاي خود را در رابطه با شناخته شدن يك سازمان سياسي به عنوان حزب

و باقي ماندن آن در برگه رأي دارد  . (Dwyre & Kolodny, 1997, p. 175)سياسي، انتخاب نامزد

ها به طور اتوماتيك به برخي ايالت. اين قوانين معموالً براي احزاب غير اصلي مطلوب نيست

كه كانديدش حداقل تعداد رأي را در سراسر ايالت كسب كرده باشد مي در. دهدهر حزبي اما

و احزاب سوم بايد براي درخواست نامزدي خودكل تقريباً در تمام ايالت  ها كانديدهاي مستقل

و تا تاريخ مشخصي آن  ها را تحويل دهند تا نامشان در برگه رأي ظاهر شودامضا جمع كنند
(Burden, 2007) . و احزاب غير اصلي همچنين بايد براي دسترسي به برگه رأي هزينه بپردازند

به عنوان اعضاي اين حزب ثبت نام در بسياري از ايالت به طور رسمي  ها افرادي را كه

تعداد امضاهاي مورد نياز در هر . (Dwyre & Kolodny, 1997, p. 176)، شناسايي كنند اندكرده

و در  هر ايالت حزب غيراصلي بايد درخواست12ايالت متفاوت است هاي مجزايي براي

و مجلس نمايندگان جمع براي مثال در سال . (Winger, 1997, p. 165)آوري كند كانديد سنا

مي كانديداي حزب سوم2008 كه و واشنگتن خواست در برگه رأي تمام ايالتو يا مستقل ها

سي ظاهر شود بايد  مي690000دي  ,Burden)كرد امضا براي درخواست نامزدي خود جمع
و مضاف بر اين موعد تحويل درخواست. (2007 هاي امضا شده در هر ايالت متفاوت است

كاين مسئله نامزدها را به زحمت مي ها ها موعد تحويل درخواسته در برخي ايالتاندازد چرا

ها از اوايل جون تا اوايل آگوست براي مثال در كاليفرنيا موعد تحويل درخواست.زود است

و در اينديانا از اول آگوست تا اول سپتامبر است ها بايد به ها درخواستدر برخي ايالت. است

و در برخي  و امضاي سردفتر اسناد رسمي برسد  دهندگان ثبت شده موارد فقط رأيمهر

نه تنها دسترسي به برگه رأي . (Winger, 1997, p. 165)ها را امضا كنند توانند درخواستمي

در. سخت است بلكه ماندن در برگه رأي براي انتخابات بعدي نيز سخت است قوانين ماندن

و در برخي ديگر آسانبرگه رأي در برخي ايالت و خشن در. استترها سخت براي مثال

20تواند به طور اتوماتيك در برگه رأي براي انتخابات بعدي باشد اگر آالباما، يك حزب مي

در. درصد آراء را در انتخابات قبلي كسب كرده باشد اما در كاروليناي جنوبي يك حزب

 ,Winger)ماند كه حداقل يك نامزد را هر چهار سال معرفي كند صورتي در برگه رأي باقي مي

1997, p. 165) .ميهزينه كه احزاب غير اصلي براي دسترسي به برگه رأي پردازند شايد زياد اي

و نباشد اما براي نامزدهاي احزاب غير اصلي كه نمي به اندازه نامزدهاي دموكرات توانند

به برگه رأي در برخي مواقع خواه پول جمع كنند پرداخت هزينهجمهوري هاي دسترسي

و انرژي زيادي را صرف. شودميمشكل در مجموع احزاب غير اصلي بايد وقت، پول

در. دسترسي به برگه رأي كنند در حالي كه احزاب اصلي درگير اين مسائل نيستند براي مثال

و رالف نادر با محدوديت2004انتخابات  به برگه رأي مواجه شد هاي زيادي براي دسترسي
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شد34نام او در ليست نامزدهاي كه واهمه داشتند نادر شانس برد دموكرات. ايالت ظاهر ها

به برگه رأي را محدود 2000نامزد دموكرات را مانند سال  كه دسترسي او  كم كند سعي داشتند

و امضاهاي جمع18در. كنند آوري شده براي ايالت حزب دموكرات از نادر شكايت كرد

و ترديد  در نتيجه نام نادر در برگه رأي. قرار داددرخواست نامزدي او را مورد پرسش

و ايالت به14هاي پنسيلوانيا، اهايو و او علت از ايالت ديگر وجود نداشت دست آوردن كمتر

به برگه رأي در تمام ايالت2004يك درصد آراء در سال  ها مطرح كرد را عدم دسترسي

(Urban, 2008) .همچنين مانعي براي رقابت انتخاباتي ها دسترسي به برگه رأي در تمام ايالت

. بود1992و راس پرو در سال 1980، جان اندرسون در سال 1968جورج والس در سال 

مي1968افرادي كه براي والس در انتخابات و دسترسي به كردند پروسه جمع كار آوري امضا

مجدر برخي ايالت. برگه رأي را يك مأموريت غيرممكن توصيف كردند بور شد با نام ها او

 احزاب مختلفي چون حزب جورج والس، حزب مستقل آمريكا، حزب آمريكا، حزب 

زدمحافظه به شناسايي او در سطح ملي لطمه و اين موضوع و حزب شجاعت ظاهر شود . كار

در كاليفرنيا بايد يك درصد. ترين مشكل والس در دسترسي به برگه رأي در كاليفرنيا بودمهم

كه در انتخابات فرمانداري قبلي شركت كرده بودند از تعداد افر در) هزار نفر66حدود(ادي

ميحزب والس ثبت نام مي و سپس درخواست نامزدي او را امضا بنابراين رأي. كردندكردند

به حزب دموكرات يا جمهوري ميدهندگان بايد از وابستگي خود و به حزب خواه گذشتند

كه بسياري از اين. پيوستندجديد والس مي موضوع والس را با مشكل بزرگي مواجه كرد چرا

و جمهوريرأي دهندگان نمي خواه تغيير خواستند ثبت عضويت خود را در حزب دموكرات

چه در سال. دهند به دسترسي به برگه رأي كمي آساناگر تر شد اما هاي بعد قوانين مربوط

ميهمچنان مانعي براي نامزدهاي سوم مانند اندرسو و پرو محسوب اندرسون وقت،.شدن

و در بسياري ايالت و انرژي فراواني را صرف اين كار كرد هاي ها درگير كشمكشهزينه

و دادگاه شد از. حقوقي و يك دسته پرو نيز براي دسترسي به برگه رأي ناچار بود بر پنجاه

به برگه 1980و1968 نيز مانند 1992در سال. موانع متفاوت بروكراتيك فائق آيد  دسترسي

و يا مستقل ناچار بودند وكالي رأي چنان پيچيده بود كه نامزدهاي جدي حزب سوم

به خدمت گيرند  ميليون دالر از سرمايه11پرو حدود. متخصص در قوانين انتخابات را

. ها كرددست آوردن برگه رأي در تمام ايالتشخصي خود را صرف به

 اقتصاديموانع.3
با توجه به اينكه. مانع بزرگ اقتصادي بر سر راه احزاب سوم كمبود منابع مالي است

به روز پر هزينه ميانتخابات در آمريكا روز  شود نامزدها بايد هزينه زيادي را براي تر
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كه منابع مالي محدودي. هاي انتخاباتي خود بپردازندرقابت و يا مستقل  براي نامزد حزب سوم

. ترين مانع اقتصادي موفقيت در انتخابات استدارد، تأمين بودجه مهم

 .Beck & Hershey, 2001, p)"هاي انتخاباتي بوده استپول همواره بخش حياتي رقابت"

كه مقدار كمك1970پيش از دهه . (230 هاي مالي دريافتي خود را فاش نامزدها مجبور نبودند

و مصرف و بيشتر جمع آوري مي اين كمككنند  ,Beck & Hershey)گرفت ها مخفيانه صورت

2001, p. 230) . قانون كمپين انتخابات فدرال1971در سال (Federal Election Campaign Act) 

و در سال شد اصالحيه1974تصويب شد به اين قانون اضافه هاي اين قانون براي كمك. هايي

به كمپين و هزينهمالي ميايهاي انتخاباتي كنند محدوديتكه نامزدها صرف رقابت خود

به كمپين. گذاشت هاي انتخاباتي را به وجود همچنين اين قانون سيستم دادن بودجه عمومي

و كميسيون انتخابات فدرال را براي اجراي قوانين تأسيس كرد  اما . (Grant, 2004, p. 250)آورد

و رقابت نامزد احزاب سوم را عمالً با اين قانون به واقع به محافظ دو حزب اصلي تبديل  شد

و جمهوري. موانع زيادي روبرو كرد كه به اين قانون به نفع دو حزب دموكرات خواه است چرا

آنكميته ميهاي ملي هاي دهد با رعايت قواعد اين قانون به اندازه نياز براي هزينهها اجازه

و خرج كنند و حسابرسي پول جمع آوري كرده هاي اين قانون نه تنها شامل كميته. حقوقي

ميملي بلكه شامل كميته و محلي دو حزب اصلي نيز و كميتههاي ايالتي هاي مستقل نيز شود

 ,Rosenstone, Behr & Lazarus)توانند به طور آزادانه از طرف دو حزب اصلي هزينه كنند مي
1996, p. 25).موفقيت احزاب غير اصلي در اما قانون كمپين انتخابات فدرال مانعي براي

و.(Dwyre & Kolodny, 1997, p. 179)انتخابات رياست جمهوري شد   بر اساس نظر روزنستون

مي) 1996(ديگران سيستم. كنداين قانون رقباي حزب سوم را نسبت به فعاليت خود دلسرد

كه نامزدهاي جدي اختصاص بودجه اين قانون در انتخابات مقدماتي سبب مي براي شود

كه در اختيار احزاب اصلي  كه با منابع مالي انتخابات به دنبال نامزدي احزاب اصلي باشند چرا

حزب اصلي.(Dwyre & Kolodny, 1997, p. 179)گيرد، شانس موفقيت بيشتري دارند قرار مي

بر اساس اين قانون يك حزب سياسي است كه نامزد رياست جمهوري آن در انتخابات 

به25ي قبل رياست جمهور دست آمده توسط همه درصد يا بيشتر مجموع آراي عمومي

مي. نامزدها را كسب كرده باشد توانند بودجه از طريق اين قانون نامزدهاي احزاب اصلي

و همچنين ميزان قابل توجهي بودجه براي  عمومي كامل براي كمپين انتخاباتي مرحله نهايي

نامزدهاي احزاب غيراصلي نيز. در اختيار داشته باشنددست آوردن نامزدي احزاب اصلي را به

آنمي كه ها توانند از بودجه عمومي براي مرحله نهايي انتخابات استفاده كنند ولي مقدار پولي

ميدريافت مي كه به نامزدهاي احزاب اصلي داده شود كنند تنها بخش بسيار كمي از پولي است

(Herrnson, 1997, p. 26) .ا ين تمام احزاب غيراصلي شرايط دريافت بودجه عمومي را مضاف بر
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بر اساس تعريف قانون كمپين انتخابات فدرال حزب غير اصلي يك حزب سياسي. ندارند

 درصد آراي عمومي را در انتخابات رياست جمهوري كسب كند25تا5است كه نامزد آن بين 

(Dwyre & Kolodny, 1997, p. 179) . و يا نامزد مستقلي كه براي اولين يك حزب سياسي جديد

 درصد5كند تنها بعد از انتخابات همگاني در صورتي كه بيش از بار در انتخابات شركت مي

ميآراي عمومي را به و دريافت اين تواند از بودجه عمومي بهرهدست آورده باشد، مند شود

مي. بودجه بعد از انتخابات همگاني عمالً سودي براي احزاب سوم ندارد توانند احزاب اصلي

راي انتخابات مقدماتي خود بودجه دريافت كنند اما از آنجايي كه احزاب غيراصلي انتخابات 

آنمقدماتي ندارند بودجه كم. شودها اختصاص داده نمياي به چه قانون پين انتخابات اگر

هايي كه در اختيار فدرال مزايايي براي احزاب غير اصلي دارد اما اين مزايا قابل مقايسه با كمك

ي چنداني از مزاياي اين قانون نامزدهاي مستقل نيز بهره. گيرند نيستاحزاب اصلي قرار مي

ر است امادال20000هاي ملي احزاب تا سقف هاي فردي به كميتهبراي مثال كمك. ندارند

بينامزدهاي مستقل از اين كمك بر اساس اين . (Rosenstone, et al., 1996, p. 27)بهره هستند ها

به يك نامزد تا سقف قانون كمك و كمك1000هاي فردي هاي كنشوري سياسي كميته دالر

(Political Action Committees) غ. دالر است5000تا سقف ير اصلي بنابراين نامزدهاي احزاب

هاي زياد اندكي از حاميان خود تأمين كنند توانند هزينه تبليغات خود را با كمكنمي

(Herrnson, 1997, p. 26) . به كه اين مسئله از اين جهت حائز اهميت است كه تعداد افرادي

آناحزاب غيراصلي كمك مي و تعداد حاميان ها نيز كمتر از احزاب اصلي است كنند كم است

ميدر حا به راحتي را5000و1000هاي توانند كمكلي كه احزاب اصلي  دالري زيادي

و كميته. آوري كنندجمع هاي كنشوري سياسي را قانون كمپين انتخابات فدرال كمك افراد

ميمحدود مي كه . گذاردتوان به احزاب اهدا كرد نميكند اما محدوديتي براي مقدار پولي

ميبنابراين حامي نامزد حز و هر 1000تواندب اصلي  دالر براي حمايت از آن نامزد اهدا كند

به حزب اهدا كنداندازه كه مي مي. خواهد نيز  دالر1000تواند اما حامي يك نامزد مستقل تنها

كه حزبي براي دريافت كمك بيشتر وجود ندارد به. به او كمك كند چرا چه پول اهدايي اگر

توان براي تبليغات نامزد آن حزب استفاده كرد را نمي(soft money)حزب موسوم به پول نرم 

مياما اين پول را مي و اين موضوع سبب كه نامزد آن حزب توان صرف تبليغ حزب كرد شود

ميدر رقابت انتخاباتي موفق به حزب او رأي دهندتر باشد چرا كه مردم تشويق نامزد. شوند

در250 دالر در مبالغ 5000 حداقل حزب اصلي يا غير اصلي در صورتي كه  دالر يا كمتر را

مي ايالت جمع20 اما. تواند از بودجه فدرال براي كمپين انتخاباتي خود استفاده كندآوري كند

و نامزدهاي احزاب غير اصلي غالباً مشمول دريافت اين بودجه نمي  شوند چرا كه افراد

آنكميته به كهاي كنشوري سياسي كمتري ميها آنمك و  ها حاميان زيادي ندارندكنند
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(Dwyre & Kolodny, 1997, p. 179) .كه قانون كمپين انتخاباتي براي به دليل محدوديت هايي

ميتأمين بودجه رقابت كه از پذيرفتن هاي انتخاباتي ايجاد كند احزاب غير اصلي در صورتي

چربودجه عمومي سرباز زنند مي ا كه در اين صورت ديگرتوانند بهتر عمل كنند

آنمحدوديت  راس1992براي مثال در انتخابات سال. شودها اعمال نميهاي اين قانون براي

و به رقابت پرداخت  درصد آراي عمومي را كسب19پرو با استفاده از سرمايه شخصي خود

.شد1992سرمايه شخصي پرو باعث به وجود آمدن حزب اصالحات بعد از انتخابات. كرد

 ميليون دالر از بودجه فدرال براي انتخابات2/29 درصدي پرو را مشمول دريافت19رأي

كه تمام محدوديت. كرد1996 هاي قانون كمپين انتخابات فدرال اما قبول اين مبلغ سبب شد

و موانعي براي رقابت پرو در سال  كه.به وجود آمد1996اعمال شود دليل اين امر اين است

و فقط در مق ايسه با نامزدهاي احزاب اصلي پرو بودجه كمتري براي شروع كمپين خود داشت

 ,Herrnson, 1997) دالر از سرمايه شخصي خود براي تبليغات استفاده كند 50000توانست مبلغ 

p. 26) . در مجموع تفاوت زيادي بين منابع مالي در اختيار احزاب اصلي در مقايسه با احزاب

و نا هر نامزد حزب اصلي فقط با دريافت بودجه فدرال. مزدهاي مستقل وجود داردغير اصلي

اين در حالي است كه طبق قانون. ميليون دالر جلوتر از يك نامزد مستقل است85حداقل 

و يا نامزد مستقل جديد بعد از انتخابات در  كمپين انتخابات فدرال نامزد حزب سوم جديد

ميرصد آراء از بودجه فدرال بهرهد5دست آوردن بيش از صورت به آن. شودمند ها در واقع

و محدوديتپول را زماني كه به آن نياز دارند دريافت نمي هاي كنند اما همچنان تمام مقررات

ميقانون كمپين انتخابات فدرال براي آن . (Bryce, 1996, p. 39)شود ها اعمال

و مستقل بايد هزين ه زيادي را صرف دسترسي به برگه رأي همچنين نامزدهاي حزب سوم

مي. كنند كه اندرسون توانست براي تبليغات انتخاباتي خود براي مثال مقدار زيادي از پولي

به برگه رأي در ايالت شداستفاده كند صرف دسترسي اين موضوع تقريباً براي. هاي مختلف

و مستقل صدق مي نا. كندتمام نامزدهاي حزب سوم و هزينه به عالوه اين مزدها بايد وقت

آندست آوردن كمكزيادي را صرف به به كمپين خود كنند چرا كه ها ساختار هاي مالي

كه دارند سازمان به دليل شانس پيروزي كمي و و تخصص احزاب اصلي را ندارند بندي شده

آنافراد كمتري حاضر مي  Nelson, 1992, as(ها سرمايه گذاري كنند شوند در كمپين انتخاباتي

cited in Bryce, 1996, p. 39(.امروزه همچنين اغلب نامزدها از تكنولوژي مدرن انتخاباتي 

و براي داشتن يك رقابت موفق بايد مشاوران متخصصي را استخدام كنند تا در استفاده مي كنند

آنزمينه استفاده از تكنولوژي ني. ها كمك كنندهاي مدرن به ازمند استخدام چنين مشاوراني

ميشركت. داشتن بودجه زياد است به نامزدها مشاوره كه ها اي بالغ بر ميليوندهند هزينههايي

توانند تبليغات بنابراين بدون داشتن بودجه هنگفت احزاب سوم نمي. كننددالر دريافت مي
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ميگسترده و ناشناخته كه بررسي هزينه صرف شده. ماننداي انجام دهند  اين در حالي است

ميبراي رقابت و نتايج انتخابات نشان دهد كه ميزان صرف هزينه توسط يك هاي انتخاباتي

به رقابت نامزدهاي غير اصلي نامزد مي و نابرابري زياد در منابع مالي تواند بر نتيجه تأثير گذارد

. (Bibby & Schaffner, 2008, p. 258)زند لطمه مي

 موانع فرهنگي.4
چه موانع ساخ و اقتصادي نقش مهمي را در حفظ سيستم دو حزبي ايفا اگر تاري، حقوقي

كه قابل توجه هستندمي اينكه آيا مردم از احزاب سوم. كنند، عوامل ديگري نيز وجود دارند

آنحمايت مي و اقتصادي بر سر راه ها برداشته شود سؤالي كنند اگر موانع ساختاري، حقوقي

كه متخصصان حوزه احزاب سوم اغلب اين متخصصان بر اين باورند. اند به آن پرداختهاست

و فرهنگ  كه اين موانع ريشه در جامعه كه موانع فرهنگي براي ظهور احزاب سوم وجود دارد

نظريه. در اين رابطه دو نظريه توسط دانشمندان علوم اجتماعي مطرح شده است. آمريكا دارند

به  يك اين ايده را مطرح مي(Dualism Theory)"نظريه دوئاليته"اول موسوم كه دوگانگي"كند

به حفظ سيستم دو حزبي كمك كرده است"عاليق در جامعه آمريكا كه  & Beck( وجود دارد

Hershey, 2001, p. 36(.بر اساس نظر دانشمند علوم سياسي، والديمر اورالندو كي(Valdimer 

Orlando Key)بر، جامعه آمريكا از بدو شكل سر موضوعات گوناگون به دو دسته تقسيم گيري

كي تصويب. شده است به وجود آمدن اين دوگانگي شد از نظر كه سبب اولين موضوعي

و"پس از آن نزاع بين.)Bryce, 1996, p. 39(قانون اساسي آمريكا بود  منافع مالي شرق

آن"مرزنشينان غرب و ها رقابت احزاب را تحت تأثير قرار داد در حالي كه دو حزبي را شكل

به نزاع شمال.)Beck & Hershey, 2001, p. 36(دادند رواج مي در- اين دوگانگي بعداً جنوب

به تقسيم و سپس و روستايي- هاي اجتماعيبنديجنگ داخلي تغيير جهت داد اقتصادي شهري

اس"بر اساس نظريه دوئاليته. انجاميد كه بالقوه جداگر ت به هنگامي كه يك مسئله سياسي

ميوجود مي به سرعت به دو حوزه تقسيم در.)Bryce, 1996, p. 40("شودآيد، كي والديمر

و گروهكتاب  :نويسدمي) 1964(هاي فشارسياست، احزاب

كه در هر به تجديد خود شد چرا مسائل مهم در طول زمان تغيير يافت اما هر حزب موفق

مي پيروان از دست دادهكرد كه جايگزينزمان پيروان جديدي پيدا مي سپس جنگ. شدنداش

به وجود آورد اما در عين حال تقسيم بندي دوتايي را داخلي مجدداً اتحاد در سياست ملي

به تدريج در قالب ساختارهاي با كمرنگ شدن خاطرات جنگ، توازن. تقويت كرد هاي جديد

و پايگان هر كدام از حزب راميها تقالاز پيش وجود داشته شكل گرفت كرد تا جايگاه خود

)Key, 1964, as cited in Bryce, 1996, p. 40(در سيستم حفظ كند 
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به وجود آمدن دو و سبب و جامعه آمريكا را تقويت كرد گذر زمان دوگانگي در سياست

البته دوگانگي در نهادهاي دموكراتيك وجود دارد مانند.)Bryce, 1996, p. 40(حزب سياسي شد 

و نزاع بي و دو ايدئولوژي ليبراليسم و مخالفان وضع موجود و مخالفانش، طرفداران ن دولت

ميهمينطور در سيستم. كاريمحافظه كه دولت ائتالفي شكل گيرد تقسيم هاي چند حزبي وقتي

و احزاب مخالف شكل مي دو. گيردبندي بين احزاب تشكيل دهنده دولت اما آنچه سيستم

ميمحزبي آمريكا را از سيست كه هاي چند حزبي متمايز به"كند اين است گرايش بنيادي

 .Beck & Hershey, 2001, p("هاي پروسه انتخابات بروز پيدا كرده استدوگانگي در تمام جنبه

37.(

"توافق اجتماعي"نظريه دوم در رابطه با موانع فرهنگي بر سر راه احزاب سوم نظريه
(Social Consensus Theory) اين نظريه توسط لوئيس هارتز. است(Louis Hartz) 1955 در سال 

مي"طبق اين نظريه. ارائه شد توان به وسيله توافق اجتماعي سيستم دو حزبي در آمريكا را

علي رغم اينكه جامعه آمريكا.)Bryce, 1996, p. 40("زيربنايي موجود در اين كشور توضيح داد

كه در كشورهاي ديگر چنديياز نظر فرهنگي ناهمگون بود، آمريكا ها به سرعت بر سر اصولي

آن. كنند به توافق رسيدنددستگي ايجاد مي و ساختار دولت، اقتصادبراي مثال  ها قانون اساسي
و تا حدود كمتر الگوهاي طبقه و جايگاه اجتماعي آمريكايي را پذيرفتهآزاد، & Beck(اند بندي

Hershey, 2001, p. 37 .(آم بر و ايتاليا، عكس ريكا در برخي كشورهاي چند حزبي مانند فرانسه

در"ها موافقآن. اندمردم از تغييرات بنيادي در نهادهاي اساسي حمايت كرده تغييرات بنيادي

و يا منحل كردن كليساي ملي  & Beck(اند بوده"قانون اساسي، سوياليستي كردن اقتصاد،

Hershey, 2001, p. 37.(به وجود نيامده در اياالت مت حده چند دستگي بر سر مسائل بنيادي

ميآمريكايي. است و در نتيجه مصالحهها بر سر مسائل ثانويه تقسيم ميشوند كه توانند هايي

ميها را به سمت يكي از دو حزب سوق دهند راحتآن  ,Beck & Hershey(گيرند تر صورت

2001, p. 38 .( 

د: مانع روانشناختي.5  ادن رأي هدر
و موفقيت اين عالوه بر موانع ذكر شده بر سر راه احزاب سوم، عوامل ديگري نيز ظهور

و نامزدهايشان را محدود مي مي. كنداحزاب به احزاب از جمله كه نسبت به نگرش منفي توان

تواند برنده انتخابات باشد در اين ايده كه نامزد حزب سوم نمي. سوم وجود دارد اشاره كرد

آنهان رأياذ و كه رأي خود را هدر دهند ها نميدهندگان جا افتاده است  ,Rosenstone(خواهند

et al., 1996, p. 39(.مي به نامزد حزب سوم، رأي دهندگان ترجيح دهند به به جاي رأي دادن

به او عالقه ندارند، نامزد دموكرات يا جمهوري كه خواه رأي دهند تا از برنده شدن نامزدي

بر اساس مطالعات انجام شده بسياري از رأي دهندگاني كه نامزد حزب سوم. وگيري كنندجل
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دهند سرانجام در انتخابات مرحله نهايي به نامزد يكي از دو حزب اصلي رأي را ترجيح مي

حتي در انتخاباتي كه نامزد قوي حزب سوم يا مستقل وجود.)Smallwood, 1983, p. 9(دهند مي

ك ميدارد تعداد كه فكر در. كنند اين نامزدها شانس پيروزي دارند اندك استساني براي مثال

 درصد رأي دهندگان باور داشتند كه جورج والس شانس پيروزي3/4 تنها1968انتخابات سال 

به نظر يك نامزد1980در انتخابات.)Rosenstone, et al., 1996, p. 39(دارد ، جان اندرسون

ميرسيمستقل قوي مي اود اما در اكتبر همان سال كمتر از يك درصد مردم فكر كه كردند

و  مي45شانس پيروزي دارد به او به رأي دادن او درصد از كساني كه در مقطعي به انديشيدند

اندرسون.)Rosenstone, et al., 1996, p. 39(رأي ندادند چرا كه باور داشتند او شانس برد ندارد 

و مردم را متقاعد كند كه در طول رقابت انت خاباتي خود سعي كرد مشروعيت خود را ثابت كند

دو حزب اصلي مخصوصاً نيروهاي طرفدار نامزد دموكرات نيز. تواند برنده انتخابات باشدمي

. مدام در تالش بودند تا رأي دادن به اندرسون را هدر دادن رأي معرفي كنند

وان.6  تالش براي حفظ انحصار عطاف پذيري دو حزب اصلي
و اينكه در جامعه آمريكا همواره  در بحث موانع فرهنگي نظريه دوئاليته مطرح شد

دو حزب اصلي نيز نقش مهمي را در حفظ. تقسيم بندي عاليق به دو دسته وجود داشته است

مياين تقسيم و نظام دو حزبي ايفا  در (Clinton Rossiter)كلينتون راسيتر. كنندبندي دوتايي

و سياست در آمريكاكتاب  چگونگي جلوگيري دو حزب اصلي از قدرت گرفتن احزاب

:دهداحزاب غير اصلي را اينطور توضيح مي

يكي از احزاب اصلي" كه يكي از خصوصيات ماندگار سيستم دو حزبي آمريكا اين است

به سمتي حركت مي زمبه طور غريزي ان را در خود كند كه چالش برانگيزترين حزب سوم

مي ميجذب و تا حدودي توسط آن دوباره شكل داده .)Rossiter, 1960, p. 5("شودكند

كه راسيتر گفته است دو حزب اصلي پذيراي گروه و خودشان همانطور هاي جديد هستند

ميرا با تغيير وضعيت  اين خصوصيت از ظهور احزاب سوم قوي جلوگيري. دهندها وفق

به موضوعاتي كه.)Beck & Hershey, 2001, p. 37(كند مي احزاب غير اصلي معموالً با پرداختن

مياز نظر دو حزب اصلي دور مانده دو. كننداند توجه مردم را به سوي خود جلب كه زماني

كه رأي دهندگان ناراضي وجود دارند، موضع احزاب سوم را به حزب اصلي متوجه مي شوند

ها حركت احزاب سومآن.)Rosenstone, et al., 1996, p. 43(كنندميعنوان موضع خود اتخاذ 

آنچالش برانگيز را در خود جذب مي كه بقاي آنكنند چرا به توانايي ها در ساختن ها بستگي

و همگن از مردم دارد   احزاب اصلي از طرق.)Rosenstone, et al., 1996, p. 43(ائتالفي وسيع

ميمختلف اين كار را انجا دو. دهندم كه به موضوعي جديد اگر يك حزب سوم با پرداختن
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به خود جلب كند طوري كه انحصار دو حزب حزب اصلي از آن غافل بوده اند توجه زيادي را

به چالش بكشد يكي از احزاب اصلي يا هر دوي آن ميرا كه اين حركت جديد ها سعي كنند

1892به عنوان مثال در انتخابات سال.)Beck & Hershey, 2001, p. 37(را در خود جذب كنند 

و دو رأي از شوراي انتخاباتي دريافت پاپيوليست و بيست ها بيش از يك ميليون آراي عمومي

ها را در هاي حزبي پاپيوليستاين موضوع سبب شد تا حزب دموكرات برخي از برنامه. كردند

 حزب1968بات رياست جمهوري همچنين در كمپين انتخا. هاي خود جاي دهدبرنامه

و نامزدش ريچارد نيكسون برخي از برنامهجمهوري ي هاي جورج والس را در برنامهخواه

مي. كار گرفتندحزبي خود به بهدر واقع دست آوردن توان گفت دو حزب اصلي در تالش براي

و وسيع ميآراي بيشتر مردمي آنا. كنندتر كردن دامنه حاميان خود منعطف عمل ها ين انعطاف

ميدر جذب برنامه و نامزدهاي مستقل سبب و نامزدهاي هاي حزب سوم كه احزاب سوم شود

اين اتفاق در انتخابات. ها تازگي نداردمستقل عمالً خلع سالح شوند چرا كه ديگر سخنان آن

و جمهوري. نيز افتاد1992  خواه از موضوع كسري بودجهدر حالي كه نامزدهاي دموكرات

به كاهش كسري بودجه در و تأكيد بر نياز فدرال غافل بودند راس پرو با طرح اين موضوع

كه اقتصاد يكي از دغدغه به خود جلب كندشرايطي . هاي مردم بود توانست اذهان عمومي را

و تمركز كمپين كه بيل كلينتون نامزد دموكرات به موضوع كسري بودجه پرداخت ديري نپاييد

به اق . تصاد اختصاص دادخود را

و جذب برنامه هاي نامزد قوي حزب سوم يا مستقل، دو حزب عالوه بر داشتن انعطاف

مياصلي از روش دو حزب اصلي. كنندهاي ديگري نيز براي حفظ انحصار خود استفاده

بهاستراتژي ميهاي ديگري براي حمله به حزب سوم يا نامزد مستقل ها تالشآن. گيرندكار

آنكننمي  ,Rosenstone, et al., 1996(ها را تضعيف كنندد تا با مشروعيت زدايي از احزاب سوم

p. 44(.مي به اين نكته تأكيد به حزب سوم هدر نامزدهاي دو حزب اصلي كنند كه رأي دادن

و نامزد حزب سوم در محدوده ي خارج از گفتمان سياسي مورد قبول جامعه دادن رأي است

در1948براي مثال در انتخابات.)Rosenstone, et al., p. 44(گيرد قرار مي  هري ترومن

به حزب پيشرو هدر كه رأي دادن سخنراني خود در لس آنجلس به اين موضوع اشاره كرد

:دادن رأي است

به ارمغان آورد چون قدرت نداردواقعيت اين است كه حزب پيشرو نمي . تواند صلح را

به آن دسته.ط بهتري را در خانه به وجود آورد چون قدرت نداردتواند شراياين حزب نمي من

و دودلي در اطراف حزب سوم نشستهاز ليبرال كه با شك و آشفته ميهاي نگران گويم اند

 ,Truman, 1948, as cited in Rosenstone, et al., 1996(رأي خود را هدر ندهيد. دوباره فكر كنيد

p. 44(.
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كدر زمان ه احتمال داشت نامزدهاي حزب سوم از شوراي انتخاباتي رِأي دريافت هايي

و 1924،1948، 1912كنند مانند انتخابات و جمهوري1968، خواه نسبت دو حزب دموكرات

به وجود آمدن بن بست در شوراي انتخاباتي هشدار  به وقوع بحراني در قانون اساسي در اثر

اعتبارسازي نامزدهاي عالوه بر اين تالش براي بي.)Rosenstone, et al., 1996, p. 44(دادند مي

و مستقل در ميان تاكتيك به حاشيه كشاندن حزب سوم هاي مورد استفاده احزاب اصلي براي

 سخنرانان حزب1892براي مثال در طول كمپين انتخابات. احزاب غير اصلي بوده است

د. پاپيوليست مورد آزار قرار گرفتند  با كارشكني از طرف كمپين 1968ر سال جورج والس

بي اعتبار و رؤساي كمپين كارتر سعي داشتند نامزدي مستقل اندرسون را نيكسون مواجه شد

.)Bryce, 1996, p. 42(كنند 

آنعدم توجه رسانه.7 و عدم حمايت نخبگان از هاها به احزاب سوم
و نامزدهاي مستقل بسيار كم تر از نامزدهاي دو حزب اصلي پوشش كمپين احزاب سوم

ميرسانه به پوشش خوب رسانه. شوداي داده به پوشش رسانه. اي داردهر كمپين موفق نياز اي

بهنامزدها كمك مي و شناخته شوند كند مشروعيت .Rosenstone, et al., 1996, p(دست آورند
ر.)33 به عنوان يك و در نتيجه توجه خبرنگاران تمايل دارند تا انتخابات را ويداد گزارش كنند

به نتايج نظرسنجي به مسائلها، گافبيشتري و تبليغات منفي دارند تا  هاي نامزدها

به همين دليل نامزدهاي سرآمدتر پوشش.)Dwyre & Kolodny, 1997, p. 180(گذاري سياست

و تمركز رسانهخبري بيشتري داده مي وشوند دو كنوانسيونها بر مناظره نامزدها هاي ملي

و جمهوري. حزب اصلي است خواه معموالً پوشش خبري بسيار بيشتري نامزدهاي دموكرات

 پوشش خبري ريگان 1980براي مثال در سال. نسبت به نامزدهاي حزب سوم يا مستقل دارند

و مجلهو كارتر در روزنامه ي برابر پوشش خبري همه10هاي خبري هفتگي هاي اصلي

و مستقل با هم بود نامز يك.)Rosenstone, et al., p. 33(دهاي احزاب غيراصلي راس پرو كه

به خود جلب كرده بود هميشه پوشش رسانه و توجه زيادي را اي مثبت نامزد مستقل قوي بود

ميدريافت نمي به عنوان يك سرگرمي تلقي و كانديداتوري او بيشتر  ,.Wayne et al(شدكرد

1993, as cited in Ondrasik, 2008(.

و مستقل همچنين از شركت در مناظره . هاي تلويزيوني محرومندنامزدهاي احزاب سوم

1980در سال. ها شركت كنندتنها در دو مورد به دو نامزد مستقل اجازه داده شد در مناظره

ز زد اندرسون با ريگان مناظره داشت اما كارتر از شركت در مناظره با اندرسون سر با

)Rosenstone, et al., 1996, p. 35(.و جمهوري خواه در راس پرو نيز با هر دو نامزد دموكرات

و مستقل. مناظره داشت1992سال  شركت در مناظرات انتخاباتي براي نامزدهاي احزاب سوم
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به برگه رأي به حد كافي براي كسب اكثريت آراي. دو شرط دارد شرط اول داشتن دسترسي

بهشوراي  و شرط دوم  درصد حمايت در پنچ نظرسنجي اخير15دست آوردن حداقل انتخاباتي

به مناظره.)Bibby & Maisel, 2003, p. 68(ملي است ها را بسيار اين شرايط ورود اين نامزدها

آنسخت مي و به ناشناخته ماندن ميكند . كندها در سطح ملي كمك

و يا عالوه بر كمبود پوشش رسانه ها احزاب سوم از كمبود حمايت تبليغات منفي رسانهاي

و داشتن حزب با تجربه براي هر كمپين موفق. برندنخبگان نيز رنج مي حمايت نخبگان

توانند با احزاب تعداد كمي از احزاب سوم مي.(Rosenstone et al., 1996, p. 32)ضروري است 

و از حمايت سياسي كمي اصلي رقابت كنند زيرا بسياري از احزاب سوم كم دو ام هستند

و قوي نيستند. برخوردارند برنارد. به همين دليل اغلب نامزدهاي احزاب سوم معموالً باتجربه

: خودنابودي احزاب غير اصلي تمايالت در مقاله خود تحت عنوان (Bernard Tamas)تاماس 
ميبه اين نكته اشاره ميانفجار دروني حزب اصالحات و اكند حزاب غير اصلي قابليت گويد

او معتقد است بر خالف رهبران احزاب اصلي رهبران. انجام رفتارهاي خودنابودگرانه را دارند

و ممكن است اشتباهات بازياحزاب غير اصلي اغلب در سياست هاي حزبي آماتور هستند

دي. چشمگيري انجام دهند و رهبري قوي از گر بنابراين نداشتن سازماندهي سياسي قوي

. عوامل تأثير گذار بر عدم موفقيت احزاب سوم هستند

 نتيجه
و روان شناختي، انعطاف پذيري دو با وجود موانع ساختاري، حقوقي، اقتصادي، فرهنگي

و جمهوري و برنامهخواه در جذب ايدهحزب دموكرات و اقدامات ها هاي احزاب سوم قوي

و ها در جهت حفظ انحصار خود در صحنه آن و همچنين ناشناخته بودن احزاب سوم سياسي،

به دليل كمبود پوشش و عدم برخورداري اغلب هاي رسانهنامزدهاي مستقل براي مردم اي

و رهبري قوي، احتمال شكننده شدن نظام دو  احزاب غير اصلي از سازماندهي سياسي منسجم

ميحزبي حداقل تا آينده قابل پيش به نظر بهدر. رسدبيني بعيد كه نامزدي با دست شرايطي

آوردن اكثريت نسبي آراي يك ايالت تمام آراي آن ايالت در شوراي انتخاباتي را از آن خود 

بهمي كه دست كند عمالً نامزدهاي احزاب سوم يا مستقل كاري از پيش نخواهند برد؛ چرا

و هزينه كه بايد تالش  زيادي را صرفيآوردن اكثريت آراي نسبي يك ايالت براي نامزدي

و توانايي نامزدهاي احزاب سوم يا مستقل. هايش كند بسيار دشوار استاثبات مشروعيت خود

به كسب اگر چه ممكن است آراي سراسري قابل توجهي كسب كنند، ولي اغلب آن ها موفق

و نامزدهاي. شوند مانند راس پرورأي از شوراي انتخابي نمي در نتيجه پيروزي احزاب سوم

كه قبل از رسيدن. تقل در انتخابات رياست جمهوري بسيار دشوار استمس اين در حالي است
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و هزينه و نامزدهاي مستقل بايد بسياري از وقت اي به مرحله انتخابات سراسري احزاب سوم

كه مي به برگه رأي در ايالترا هاي توانند براي تبليغات خود استفاده كنند صرف دسترسي

و كمبود منابعتغ. مختلف كنند كه رأي دادن به احزاب سوم هدر دادن رأي نيست يير اين فكر

ميمالي نيز رقابت را براي احزاب سوم سخت و تالش دو حزب. كندتر با وجود اين موانع

اصلي براي حفظ انحصار خود پيروزي حزب سوم يا نامزد مستقل در انتخابات دست نيافتني 

بردر نتيجه احزا. رسدبه نظر مي ب سوم مهم همانند گذشته بيشتر نقش تأثير گذاري

.هاي دو حزب را ايفا خواهند كردسياست

:و مĤخذمنابع
1. Beck, P. A., & Hershey, M. R. (2001). Party politics in America. New York, NY: 

Longman. 
2. Bibby, J. F., & Maisel, L. S. (2003). Two parties-or more? : the American party system.

Boulder, Colo.: Westview Press. 
3. Bibby, J. F., & Schaffner, B. F. (2008). Politics, parties, and elections in America (Sixth 

ed.). Boston, MA: Thomson/Wadsworth. 
4. Bowman, M. (2010). The State's Rights Democratic Party. In M. Kazin, R. Edwards & A. 

Rothman (Eds.), The Princeton encyclopedia of American political history (pp. 194-198). 
Princeton: Princeton University Press. 

5. Bryce, J. E. (1996). The preservation of a two-party system in the United States: An 
evaluation of the constraints on third parties and independent candidates. M.A. 
dissertation, The University of Western Ontario (Canada), 1996.   (AAT MM14980) 

6. Burden, B. C. (2007). Ballot Regulations and Multiparty Politics in the States. PS: Political 
Science and Politics, 40(4), 669-673.  

7. Celep, O. (2007). Green Party. In L. J. Sabato & H. R. Ernst (Eds.), Encyclopedia of 
American political parties and elections (pp. 166-167). New York: Facts On File, Inc. 

8. Dwyre, D., & Kolodny, R. (1997). Barriers to minor party success and prospects for 
change. In P. S. Herrnson & J. C. Green (Eds.), Multiparty politics in America (pp. 173-
182). Lanham: Rowman & Littlefield. 

9. Fehler, M. L. (2007). Greenback Party. In L. J. Sabato & H. R. Ernst (Eds.), Encyclopedia 
of American political parties and elections (pp. 166). New York, NY: Facts On File, Inc.  

10. Grant, A. (2004). The American political process (Seventh ed.). London: Routledge. 
11. Harvey, G. E. (2007). Progressive party. In L. J. Sabato & H. R. Ernst (Eds.), 

Encyclopedia of American political parties and elections (pp. 390). New York, NY: Facts 
On File, Inc. 

12. Herrnson, P. S. (1997). Two-party dominance and minor party forays in American 
politics. In P. S. Herrnson & J. C. Green (Eds.), Multiparty politics in America (pp. 21-
41). Lanham, Md: Rowman & Littlefield.  

13. Hirano, S., & Snyder, J. M. (2007). The Decline of Third-Party Voting in the United 
States. The Journal of Politics, 69(01), 1-16. doi: doi:10.1111/j.1468-2508.2007.00490.x 

14. Morrell, A. L. (2007). People's Party. In L. J. Sabato & H. R. Ernst (Eds.), Encyclopedia 
of American political parties and elections (pp. 270-271). New York. NY: Facts On File, 
Inc. 

15. Nemeth, S. (2007a). Know-Nothing Party. In L. J. Sabato & H. R. Ernst (Eds.), 
Encyclopedia of American political parties and elections (pp. 195-196). New York, NY: 
Facts On File, Inc. 

16. Nemeth, S. (2007b). Bull Moose Party. In L. J. Sabato & H. R. Ernst (Eds.), Encyclopedia 
of American political parties and elections (pp. 33-35). New York, NY: Facts On File, 
Inc. 



و 75 علل عدم موفقيت حزب سوم در آمريكا نظام دوحزبي

17. Olson, L. R. (2007). National unity campaign. In L. J. Sabato & H. R. Ernst (Eds.), 
Encyclopedia of American political parties and elections (pp. 240-241). New York, NY: 
Facts On File, Inc. 

18. Ondrasik, B. (2008). Third-party and independent presidential candidates in U.S. 
presidential election campaigns. M.A. dissertation, University of Leeds, 2008.    

19. Powers, K. (2010). Progressive parties. In M. Kazin, R. Edwards & A. Rothman (Eds.), 
The Princeton encyclopedia of American political history (pp. 605-610). Princeton: 
Princeton University Press. 

20. Rosenstone, S. J., Behr, R. L., & Lazarus, E. H. (1996). Third parties in America: citizen 
response to major party failure. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 

21. Rossiter, C. (1960). Parties and politics in America. Ithaca, N.Y.: Cornell University 
Press. 

22. Smallwood, F. (1983). The other candidates: third parties in presidential elections.
Hanover, NH: Published for Dartmouth College by University Press of New England. 

23. Tamas, B. (08/28/2002 Annual Meeting, Boston, MA). The Self-Destructive Tendencies of 
Minor Parties: The Implosion of the Reform Party.

24. Urban, M. (2008). Ralph Nader.  Retrieved December 15, 2011, from 
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/n/ralph_nader/index.html

25. White, J. K., & Shea, D. M. (2004). New party politics: from Jefferson and Hamilton to 
the information age. Belmont, Calif.: Wadsworth/Thomson Learning. 

26. Winger, R. (1997). Institutional obstacles to a multiparty system. In P. S. Herrnson & J. C. 
Green (Eds.), Multiparty politics in America (pp. 159-171). Lanham: Rowman & 
Littlefield  

27. Zinman, D. A. (2007). Anti-Masonic Party. In L. J. Sabato & H. R. Ernst (Eds.), 
Encyclopedia of American political parties and elections (pp. 9-10). New York, NY: 
Facts On File, Inc. 



 1392 بهار،1شمارة،43 دوره، فصلنامه سياست 76


